
God kennen
NGB Les 2 – 2 november 2020



Welkom!

•NGB artikel 2: hoe kennen wij die ene God?

•Gebed



De Nederlandse Geloofsbelijdenis

•Guido de Brès. 1522; +-1545; 1567

• ‘Het bloed van de martelaren is het zaad van de 
Kerk’

• In 37 artikelen de inhoud van wat wij geloven

•God kennen (1-11); schepping, voorzienigheid, val 
(12-15); verkiezing en Christus (16-26); Kerk en 
sacramenten (27-37)



Bijbellezen

Lezen Romeinen 1:18-25, 32

•Kent ieder mens God? Waarom? (19)

•Hoe de onzichtbare God voor ieder zichtbaar (20)?

•Wat van de onzichtbare God zichtbaar? (20b)

•Wat is het probleem van de mensheid? (21)

•Wat doet God met ‘hen’?

•De leugen heerst… (25, 18)



Bespreken

•Noem een aantal (minstens twee) argumenten 
waarom God niet zou bestaan.



NGB 2

Wij kennen Hem op twee manieren:
Ten eerste door de schepping, onderhouding en 
regering van de hele wereld. De schepping is voor ons 
als een mooi boek, waarin alle schepselen, grote en 
kleine, als letters zijn. Deze letters laten ons Gods 
eeuwige kracht en goddelijkheid lezen. Rom 1:20 Deze 
dingen zijn genoeg om de mensen [van God] te 
overtuigen en al hun onschuld weg te nemen.
• De schepping is als het gewaad van God



NGB 2

Wij kennen Hem op twee manieren:
Ten tweede laat Hij Zichzelf duidelijker en volmaakter 
kennen door het heilig en goddelijk Woord. Hierin 
staat precies wat wij weten moeten in dit leven om tot 
Zijn eer te leven en hoe de Zijnen zalig worden.
• De Schrift is als het gezicht van God

• Wij kennen God door schepping (Zijn gewaad) en 
Schrift (Zijn gezicht)



God kennen

• Waarom God kennen? 
• Wil je zalig worden? Tot Zijn eer leven? Heilig leven?
• God kennen! Dat is alles!

Dit nu is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige 
en waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden 
hebt (Joh 17:3)

• Daarom gewaad (schepping) en gezicht (Schrift)



Voor volgende keer

•Leg uit hoe jij tegen de Bijbel aankijkt. Wat voor 
waarde heeft het voor jou, wat vind je moeilijk, wat 
vind je fijn, hoe vaak maak je er gebruik van, enz.


